
 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 

คู่มือฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1  
 

Maternal and Newborn Nursing & Midwifery Practicum I 
 

 

 

 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ปีการศึกษาที่2/2564 



2 

 

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประมวลรายวิชา NSG 3305 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์1 

Maternal and NewbornNursing & Midwifery Practicum I 

 

ชื่อวิชา    NSG 3305 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 

หน่วยกิต 4 หน่วยกิต 4(0-12-6) 

ค าอธิบายรายวิชา 
การน าความรู้ทางการพยาบาล กระบวนการพยาบาล ทักษะทางการพยาบาล ความสามารถและความคิดเชิงวิเคราะห์ ไปใช้ใน

การให้การพยาบาลและการดูแลสุขภาพบนคลินิคอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง โดยยึดหลักครอบครัวเป็น

ศูนย์กลางแก่มารดาในระยะตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ า  ระยะคลอดปกติ การท าคลอดปกติ  ระยะหลังคลอดปกติ การดูแลทารกแรกเกิด

ปกติ การวางแผนครอบครัว  การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนคลินิคใน

สถานการณ์และแหล่งฝึกปฏิบัติที่หลากหลาย 
 

วัตถุประสงค์ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนนักศึกษาจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
1.น ากระบวนการพยาบาล ทักษะทางการพยาบาล และความคิดเชิงวิเคราะห์ ไปใช้ในการให้การพยาบาล การดูแล

สุขภาพบนคลินิคอย่างปลอดภัย มปีระสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง 

2.มีทักษะทางการปฏิบัติการพยาบาล และความคิดวิเคราะห์ ในการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ า ระยะ

คลอดปกติ การท าคลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกติ การดูแลทารกแรกเกิดปกติ การวางแผนครอบครัว และการส่งเสริมการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่                                                                                                                                                                                                                                      

3.มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใช้บริการ ครอบครัวผู้ใช้บริการและทีมสุขภาพ 

4.ให้การพยาบาลอย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐานและกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์รวมทั้งกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

           5.พัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้เหมาะสมกับวิชาชีพ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน  

1. Clinical Teaching 

2. Bedside Teaching 

3. Pre and Post Conference 

4. Nursing Supervision 

5. Nursing Rounds 
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6. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ า ระยะคลอดปกติ ระยะหลังคลอด

ปกต ิและทารกแรกเกิดในภาวะปกติ 

7. อภิปรายปัญหาการพยาบาลของสตรีในระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิดใน

ภาวะปกติกับผู้ร่วมทีมการพยาบาล 

 

ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน 

 นักศึกษาแต่ละคน จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางคลินิคด้านการพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์ที่มีความ

เสี่ยงต่ า ระยะคลอดปกติ ระยะหลังคลอดปกติ และทารกแรกเกิดในภาวะปกติ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ – 

พุธ วันละ 8 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 23 วัน คิดเป็น 184 ชั่วโมง 

 ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ที่หน่วยฝากครรภ์   

  ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ที่ตึกห้องคลอด  

 ฝึกปฏิบัติการพยาบาล ที่ตึกหลังคลอด  
  

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ 

1. การเตรียมก่อนฝึก 

1.1. เตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาล ผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในวันที่ 25 

มกราคม 2565 (ในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) ตามตารางที่ก าหนด  

1.2. ปฐมนิเทศวิชาโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและคณาจารย์ผู้ร่วมสอน ตามสถานที่และเวลาที่ก าหนด  

           เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

2. การฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

     2.1 หน่วยฝากครรภ์ ประเภทของผู้รับบริการมารดาตั้งครรภ์ที่มคีวามเสี่ยงต่ า 

    ประสบการณ์ทางคลินิค 

1. ฝึกการซักประวัติฉีดยาป้องกันบาดทะยักและตรวจปัสสาวะแก่สตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ าที่มาฝาก

ครรภ์ อย่างน้อย 5 ราย 

2. ฝึกการประเมินและการตรวจสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ าการบันทึกการตรวจ

ครรภ์และ การนัดตรวจครรภ์ครั้งต่อไปอย่างน้อย 5 ราย 

3. ฝึกการให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนในระหว่างตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ าภาวะไม่สุขสบายที่มีผลมาจากการ

ตั้งครรภ์ อย่างน้อย 5 ราย 
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4. สอนผู้รับบริการเป็นกลุ่มอย่างน้อย 1 ครั้ง 

5. สังเกตการประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ด้วย  NST และ Ultrasound อย่างน้อย 1 ครั้ง 

6. มีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาของสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ าร่วมกับอาจารย์นิเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง 

กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมายหน่วยฝากครรภ์ 

ส าหรับอาจารย์ 

1. นิเทศการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยฝากครรภ์ของนักศึกษา 

2. การสอนบนคลินิกเก่ียวกับ 

 การตรวจครรภ์ซักประวัติ การให้ค าแนะน าที่เหมาะสมกับผู้รับบริการตามอายุครรภ์ 

 การส่งเสริมสัมพันธภาพบิดามารดา และทารกในครรภ์ 

 การตรวจเต้านม การแก้ไขหัวนม และการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาใน 

                          ระยะตั้งครรภ์ 

3. อภิปรายปัญหาของสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ าที่ตรวจพบในระหว่างตรวจครรภ์ 

ส าหรับนักศึกษา 

1. ฝึกการซักประวัติ ฉีดยาป้องกันบาดทะยัก และตรวจปัสสาวะแก่มารดาตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ 

อย่างน้อย 5 ราย 

2. ฝึกการประเมินและการตรวจร่างกายของมารดา การตรวจครรภ์ และดูแลทารกในครรภ์ การบันทึก 

การตรวจครรภ์ และการนัดการตรวจครรภ์ครั้งต่อไป อย่างน้อย 5 ราย 

3. ฝึกการให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนในระหว่างตั้งครรภ์ และภาวะไม่สุขสบายที่มีผลมาจากการ 

ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ า อย่างน้อย 5 ราย 

4. สังเกตการประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ด้วย NST และ Ultrasound  และบันทึกผล 

     กิจกรรมละ 1 ครั้ง  

5. สอนผู้รับบริการเป็นรายกลุ่ม  และผลิตสื่อการสอนหรืออุปกรณ์การสอนที่เหมาะสม 

               อย่างน้อย 1 ครั้ง 

6. ฝึกการเป็นผู้น า และผู้ร่วมอภิปรายปัญหาของสตรีตั้งครรภ์ที่ตรวจพบในระหว่างตรวจครรภ์ 

รายงานที่นักศึกษารับผิดชอบของหน่วยฝากครรภ์ 

1.  รายงานการตรวจครรภ์และการให้ค าแนะน าในภาวะปกติ3ราย 

2.  แผนการสอนสตรีในระยะตั้งครรภ์ 1 เรื่องมีหัวข้อดังนี้  

 การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์ในไตรมาสต่างๆ 
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 การปฏิบัติตัวเมื่อมีภาวะไม่สุขสบายที่เป็นผลมาจากการตั้งครรภ์ 

 อาการผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ที่ควรมาพบแพทย์ทันที 

 การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา 

 การออกก าลังกายของสตรีตั้งครรภ์ (ต้องสาธิต)  

 การเตรียมตัวเพื่อการคลอดสอนเฉพาะผู้รับบริการไตรมาสสุดท้ายเท่านั้น 

 โรงเรียนพ่อแม่ 
 

 2.2 ห้องคลอด 

 ประเภทของผู้รับบริการสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ าที่เข้าสู่ระยะคลอด อายุครรภ์ครบก าหนด (อายุ

ครรภ์ 37-42    สัปดาห์) 

     การฝึกประสบการณ์ทางคลินิค 

1. ฝึกการตรวจภายในผู้คลอดทางช่องคลอด อย่างน้อย  2  ราย 

2. ฝึกการประเมินการหดรัดตัวของมดลูก อย่างน้อย 2 ราย 

3. ฝึกการบรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด อย่างน้อย 2 ราย 

4. ฝึกการประเมินความก้าวหน้าของการคลอด พยากรณ์การคลอด และลงรายงานบันทึก 

               อย่างน้อย 2 ราย 

5. ฝึกการพยาบาลผู้คลอดในระยะท่ี 1 ของการคลอด (เฝ้าคลอดในระยะ Latent - Active phaseหรือ 

                เฝ้าคลอดที่มีความก้าวหน้าทางการคลอด อย่างน้อย 4 ชั่วโมง) อย่างน้อย 1 ราย 

6. ฝึกการพยาบาลผู้คลอดในระยะท่ี 2 ของการคลอด อย่างน้อย 1 ราย 

7. ฝึกการพยาบาลผู้คลอดในระยะท่ี 3 ของการคลอด อย่างน้อย 1 ราย 

8. ฝึกการพยาบาลผู้คลอดในระยะท่ี 4 ของการคลอด อย่างน้อย 1ราย 

9. ฝึกการเตรียมสถานที่  เครื่องมือในการท าคลอด (set คลอด) และผู้คลอดเพ่ือท าคลอดในราย 

                คลอดปกติ อย่างน้อย 1 ราย 

10. ฝึกท าคลอดปกติ อย่างน้อย 1 ราย 

11. ฝึกเป็นผู้ช่วยเหลือในการช่วยเหลือการท าคลอดปกติ อย่างน้อย 1 ราย 

12. ฝึกตรวจรก อย่างน้อย 1 ราย 

13. ฝึกการส่งเสริมสัมพันธภาพมารดา ทารกในระยะคลอด อย่างน้อย 1 ราย 

14. ฝึกการประเมินสภาพทารกแรกเกิด และการพยาบาลทารกแรกเกิดทันที อย่างน้อย 1 ราย 
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15. มีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาของผู้คลอดปกติในรายที่ท าคลอดปกติ อย่างน้อย 1 ราย 

กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมายตึกคลอด 

 ส าหรับอาจารย์ 

1. นิเทศการฝึกปฏิบัติงานในห้องคลอดของนักศึกษา 

2. การสอนบนคลินิกเก่ียวกับ  

 การซักประวัติและรับใหม่ผู้คลอด 

 การประเมินความก้าวหน้าของการคลอด และพยากรณ์การคลอด 

 การตรวจประเมินการถ่างขยายของปากมดลูก  

 การเตรียม สถานที่  เครื่องมือในการท าคลอด และผู้คลอด 

 การท าคลอดและการตรวจรก 

 การประเมินสภาพทารกแรกเกิด และการพยาบาลทารกแรกเกิดทันที 

 การส่งเสริมสัมพันธภาพมารดา ทารกในระยะคลอด 

ส าหรับนักศึกษา 

1. สังเกตการซักประวัติและรับใหม่ผู้คลอด อย่างน้อย 2ราย 

2. สังเกตการตรวจประเมินการถ่างขยายของปากมดลูก อย่างน้อย 2  ราย 

3. ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก อย่างน้อย  5  ราย 

4. บรรเทาความเจ็บปวดในระยะคลอด อย่างน้อย  2  ราย 

5. ประเมินความก้าวหน้าของการคลอด และพยากรณ์การคลอด อย่างน้อย  2  ราย 

6. เฝ้าคลอดในระยะ (เฝ้าคลอดในระยะ Latent - Active phase หรือเฝ้าคลอดที่มีความก้าวหน้า 

                   ทางการคลอด อย่างน้อย 4 ชั่วโมง)  อย่างน้อย 2 ราย 

7. เตรียมสถานที่  เครื่องมือในการท าคลอด และผู้คลอดปกติ อย่างน้อย  1  ราย 

8. ท าคลอดปกติ และตรวจรก อย่างน้อย  1  ราย  

9. ส่งเสริมสัมพันธภาพมารดา ทารกในระยะคลอด อย่างน้อย 1 ราย 

10. ประเมินสภาพทารกแรกเกิด และการพยาบาลทารกแรกเกิด  อย่างน้อย 1 ราย 

11. มีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาของผู้คลอดปกติอย่างน้อย 1 ราย 
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 รายงานที่นักศึกษารับผิดชอบของห้องคลอด 

 รายงานการคลอดปกติ และการพยาบาล 1 ราย (ต้องเยี่ยมในระยะหลังคลอดอย่างน้อย 1 ครั้ง) 

     2.3  ตึกหลังคลอด 

      ประเภทของผู้รับบริการ  มารดาหลังคลอดปกติ 

    การฝึกประสบการณ์ทางคลินิค 

1. ฝึกการรับใหม่ มารดาหลังคลอด อย่างน้อย 1 ราย 

2. ฝึกการพยาบาลประจ าวันมารดาหลังคลอดต่อเนื่อง อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ราย 

3. ฝึกการสอนกลุ่มมารดาหลังคลอดก่อนกลับบ้าน อย่างน้อย  1  ครั้ง 

4. ฝึกการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา อย่างน้อย 1 ราย 

5. ฝึกการแนะน า เรื่อง การวางแผนครอบครัว มารดาหลังคลอด อย่างน้อย  1 ราย 

6. ฝึกประสบการณ์ในการวางแผนและปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลใน 

                   การดูแลมารดาหลังคลอดปกติ แต่ละราย ติดต่อกัน 2-3 วัน 

7. มีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาของมารดาหลังคลอดปกติ 

8. ฝึกการพยาบาลทารกแรกเกิดปกติหลังคลอดทันที (ภายใน 2 ชั่วโมงหลังคลอด) 

8.1  ฝึกการรับใหม่ทารกแรกเกิดปกติ การตรวจพบความผิดปกติทารกแรกเกิด อย่างน้อย 1 ราย 

8.2 ฝึกการอุ้มทารกในการเข้าเต้าแก่มารดาการประเมิน LATCH Score อย่างน้อย 1 ราย 

8.3 ฝึกการพยาบาลปัญหาที่พบบ่อยในทารกแรกเกิดปกติ ได้แก่ Physiological jaundice , 

Tounge Tie , อย่างน้อย 1 ราย 

8.4 ฝึกการแก้ไขหัวนม ลานนม การอุ้มให้นมทารกอย่างน้อย 1 ราย 

รายงานที่รับผิดชอบของตึกหลังคลอด 

 นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์ในการวางแผน และปฏิบัติการพยาบาล โดย 

ใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหามารดาหลังคลอดแต่ละราย ติดต่อกัน 2-3 วัน โดยมีวิธีการดังนี้ 

1) ศึกษามารดาหลังคลอดที่ได้รับมอบหมาย และเขียนแผนการพยาบาลล่วงหน้า ตาม 

                     แบบฟอร์มการวางแผนการพยาบาล 

2) ส่งแผนการพยาบาลให้อาจารย์นิเทศในตอนเช้าของวันฝึกปฏิบัติการพยาบาล 

3) ปรับปรุงแผนการพยาบาลและส่งอาจารย์ผู้สอน 

4) สรุปผลการศึกษามารดาหลังคลอดและส่งรายงานแผนการพยาบาลฉบับสมบูรณ์ เมื่อ 

                    สิ้นสุดการดแูลมารดาหลังคลอดอย่างต่อเนื่องในวันจันทร์สัปดาห์ต่อไป  
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     5)  แผนการสอนมารดาหลังคลอด 1 เรื่อง ต่อนักศึกษา 2-3 คน เรื่องท่ีสอน มีดังนี้ 

 -  การปฏิบัติตัวหลังคลอด การคุมก าเนิด และการมาตรวจตามนัด 

 -  อาการผิดปกติที่ต้องมาพบแพทย์ 

 -  การอาบน้ าทารกแรกเกิด (การสระผม, การเช็ดตา และการเช็ดสะดือ) 

กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมาย ตึกหลังคลอด 

ส าหรับอาจารย์การสอนบนคลินิกเก่ียวกับ 

1. การประเมินสภาพมารดาหลังคลอด และการรับทารกแรกเกิด 

2. การคลึงมดลูก, การวัดระดับยอดมดลูก และการสังเกตน้ าคาวปลา 

3. การประเมินดูแลแผลฝีเย็บ (ใช้ REEDA) 

4. การแก้ไขหัวนม และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

5. การจ าหน่ายมารดาหลังคลอดปกติ และทารกภาวะปกติ  

ส าหรับนักศึกษา 

1. ศึกษาวางแผนและปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลมารดาหลังคลอด 

               ติดต่อกัน 2-3 วัน 

2. รับใหม่ และประเมินสภาพมารดาหลังคลอด อย่างน้อย 2 ราย 

3. สอนกลุ่มมารดาหลังคลอดก่อนกลับบ้าน อย่างน้อย  1  ครั้ง 

4. ส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา อย่างน้อย 2 ราย 

5. การอาบน้ าทารกแรกเกิด (การสระผม, การเช็ดตา และการเช็ดสะดือ) 

6. ร่วมอภิปรายปัญหาของมารดาหลังคลอดปกติ 

       สถานที่ฝึก 

1. โรงพยาบาลรชพิพัฒน์ 

2. โรงพยาบาลกลาง 

3. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชฺตินฺธโร อุทิศ 

4. โรงพยาบาลบางกรวย 

5. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

6. โรงพยาบาลนครนายก 

7. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
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การประเมินผล 

        - คะแนนSSRU Evaluation                        100 % 
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เงื่อนไขในการศึกษารายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1  

นักศึกษาต้องได้รับการประเมินผลด้านความมีคุณธรรมและจริยธรรมและบุคลิกภาพ ไม่ต่ ากว่า  

80 % จึงจะได้รับการประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชานี้ หากนักศึกษาได้คะแนน ต่ ากว่า 80 % ถือว่า

นักศึกษาสอบตกและได้เกรด F ในรายวิชานี้ 

1.  นักศึกษาต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงานเวลา 07.15 น. เพื่อรับเวร และห้ามมาสายเกินเวลา 07.30 น. ซึ่งเป็น 

เวลาเริ่มปฏิบัติงาน หากมาสายเกินเวลาที่ก าหนดนี้ ถือว่าขาดการฝึกปฏิบัติทักษะ ในวันนั้น และต้องยื่น  

ค าร้องขอฝึกปฏิบัติทดแทนให้ครบ 100 % 

2. นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติครบตามจ านวนชั่วโมงท่ีวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วย 

          หนัก ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในกรณีนี้ให้นักศึกษาน าใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมา 

          แสดง พร้อมยื่นค าร้องขอฝึกปฏิบัติทดแทนให้ครบ 100 % 

3.นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติครบตามจ านวนชั่วโมงท่ีวิทยาลัยก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการประเมินรายวิชา 

4.นักศึกษาต้องน าสมุดบันทึกประสบการณ์ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลติดตัวตลอดเวลา และให้ 

           อาจารย์นิเทศดูทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนหอผู้ป่วย ถ้าไม่พกติดตัวหรือท าหายต้องเริ่มต้นบันทึก 

           ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติใหม่ 

5.นักศึกษาต้องท าการพยาบาลภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ หรือพยาบาลวิชาชีพประจ าหอผู้ป่วย 

           เท่านั้น ห้ามมิให้นักศึกษาท าหัตถการใดๆ โดยไม่อยู่ในการควบคุมของผู้มีใบประกอบวิชาชีพการ  

           พยาบาล 

6.นักศึกษาต้องปฏิบัติตนและวางตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดี เพ่ือรักษาเกียรติภูมิแห่ง มหาวิทยาลัย 

           ราชภัฏสวนสุนันทา 

ข้อตกลงรายวิชาปฏิบัติเรื่องการขาด / ลา / มาสาย 

1. นักศึกษาข้ึนฝึกปฏิบัติสายเกิน 30 นาที ให้ถือว่าขาดฝึกปฏิบัติ 1 วัน และต้องขึ้นฝึกชดเชยเป็นเวลา  

               3 วัน 

2. นักศึกษาท่ีมาสายไม่เกิน 30 นาที จะถูกหักคะแนนในหมวดจริยธรรม เรื่อง การตรงต่อเวลาหาก 

           คะแนนจริยธรรม ไม่ถึง 80% ตามระเบียบจะได้รับการประเมินคะแนนปฏิบัติการพยาบาลในหมวดอ่ืนๆ 

           นักศึกษาต้องยื่นค าร้อง เพื่อให้สาขาวิชาฯพิจารณา ขอขึ้นฝึกปฏิบัติชดเชย เพื่อให้คะแนนในหมวดนี้ถึง 

           80%  

3. นักศึกษาท่ีลาป่วยต้องโทรแจ้งอาจารย์เท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าขาดฝึกปฏิบัติ กรณีลาป่วย ต้องมี 
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           ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐบาล เพ่ือประกอบการยื่นค าร้องขอฝึกปฏิบัติชดเชย 

4. นักศึกษาท่ีลาป่วย โดยไม่โทรแจ้งอาจารย์นิเทศให้ถือว่า ขาดฝึกปฏิบัติ  

5. นักศึกษาลากิจในขณะฝึกปฏิบัติ ต้องยื่นค าร้องต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลง 

           ความเห็น ก่อนส่งมายังอาจารย์นิเทศ เพ่ือรับทราบ ทั้งนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ 

6. นักศึกษาลากิจฉุกเฉิน เช่น บิดา/มารดา พี่น้องร่วมบิดา/มารดา ป่วยหนักหรือเสียชีวิต ให้ติดต่อ 

           อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศทางโทรศัพท์ได้  

7. ระยะเวลาการฝึกชดเชยก าหนดให้เป็น 3 เท่า ของจ านวนที่นักศึกษาขาด/ลา และจ่ายเงินชดเชย 

           ค่าฝึกปฏิบัติ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อวัน 

 

 

 

หมายเหตุ .... 
 

**  วิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 ใช้แบบรายงานบันทึกการตรวจแผนการสอน  

เกณฑ์การประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน แบบเดียวกันทั้งหมด ** 
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รายชื่อต าราและเอกสารหลักที่แนะน าใช้ในการศึกษาค้นคว้า จ านวน 10 เรื่อง ดังนี้ 

  

ล าดับที่ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่หนังสือ 

๑ การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด 

( ศิริวรรณ แสงอินทร์ , ๒๕๕๗ ) 

๖๑๘.๓ ศ๔๘๖ ก 

๒ การพยาบาลระยะคลอด 

( วีรวรรณ ภาษาประเทศ, เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์, สิตานันท์ ศรีใจวงศ์ , 

2556) 

๖๑๘.๒๔ ว๘๓๕ก. 

๓ การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์  ( วรรณรัตน์ สุวรรณ  บรรณาธกิาร , 2556 )  ๖๑๘๒ ก๔๙๒ 

๔ การพยาบาลมารดาหลังคลอด (วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ , ๒๕๕๔ )  ๖๑๘.๖ ว๗๒๙ก 

๕ การพยาบาลหยิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ( มาลีวัล เลิศสาครศิ

ร,ิ๒๕๕๔) 

๖๑๘.๓๖ ม ๕๑๗ก 

๖ Marternal-child nursing ( Emily Stone McKinny…[et al] , 

2018 ) 

๖๑๘.๒๐๒๓๑M๔๒๕ 

๗ Study guide for marternal-child nursing  

( Emily Stone McKinny…[et al] , c2018 ) 

๖๑๘.๒๐๒๓๑S๙๓๓ 

๘ Core curriculum for neonatal intensive care nursing 

( McKinny , Emily Stone (8); 5th ed.St.Louis,Missouri;Elsevier 

(324),c2018 

๖๑๘.๙๒๐๑C๗๙๗ 

๙ Canadian maternity, newborn and woman׳s health nursing: 

comprehensive care across the life span/ Evans,Robin J(2) ; 

Evans,Marilyn K,jt,auth;Brown,Yvonne M.R.jt,auth,2nd 

ed.(c2015) 

๖๑๘.๒๐๒๓๑E๙๒C 

๑๐ Study guide for Foundation of maternal-newborn and 

woman׳s health nursing ( Murray , Sharon Smith(14); 7th ed 

St.Louis;Elsevier (324), c2019 ) 

๖๑๘.๒๐๒๓๑S๙๓๓ 
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ภาคผนวก 
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       วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

        แบบฟอร์มการประเมินการตรวจครรภ์ (Prenatal Health Assessment Form) 

โรงพยาบาล............................................................... 

                 ชื่อนักศึกษา...................................นามสกุล.....................................รหัสประจ าตัว............................. 

บันทึกการตรวจครรภ์ 

ข้อมูลส่วนตัว      วันที่………………………………….. 

ชื่อ ………………………………….. อาย ุ……ปี อาชีพ……….. การศึกษา……..  สภานภาพ…….. 

สามี……………………………..      อายุ……..ปี อาชีพ  …………………………………… 
ประวัติครอบครัว  / อดีต 

รายการ มี ไม่ม ี รายการ มี ไม่ม ี

เคยมีทารกตายในครรภห์รือเสียชวีิตแรก

เกิด (1 เดือนแรก) 

  เคยเป็นเบาหวาน   

เคยเป็นความดันโลหิตสูง   เคยเป็นตั้งครรภ์แฝด   

เคยผ่าตัด  C/S   เคยผ่าตัดในระบบสืบพันธุ์     

เคยคลอดบุตรน้ าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม   เคยคลอดบุตรน้ าหนักมากว่า 4000 กรัม   

ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน      

โรคหัวใจ   เบาหวาน   

ความดันโลหิตสูง   ครรภ์แฝด   

ติดยาเสพตดิ   โรคเลือด   

อายุ  < 17 ปี (นับถึง EDC)   อายุ   >35 ปี(นับถึง EDC)   

อื่น ๆ      

ประวัติการต้ังครรภ์การแท้งการคลอด 
ตั้งครรภ์ 

ครั้งที่ 

คลอด /แท้ง 

เมื่อว.ด.ป 

อาการผิดปกติ

ขณะ 

ตั้งครรภ์ 

อายุครรภ์

เมื่อคลอด 

สถานที่คลอด/ 

วิธีการคลอด 

อาการ

ผิดปกติ

ภายหลัง

คลอด 

ลักษณะเด็ก

เมื่อคลอด 

เพศ / น้ าหนกั สุขภาพเด็กใน

ปัจจุบัน 

1         

2         

3         
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สรุป จ านวนครั้งท่ี

ตั้งครรภ ์

คลอดครบ

ก าหนด 

คลอดก่อน

ก าหนด 

คลอดครรภ์

แฝด 

ตายคลอด แท้ง มีชีวิตอยู่ 

จ านวน        

 

ประวัติครรภ์ปัจจุบันวันแรกของประจ าเดือนครั้งสุดท้าย…………………. มี ……..วันก าหนดคลอด …………….. 

น้ าหนักก่อนตั้งครรภ์….........กก. ปัจจุบัน ……  กก. ความสูง………….   ซม.  BMI………………………………….
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บันทึกการตรวจครรภ์          
            วันก าหนดคลอด (by LMP)……..………............................................... 

            วันก าหนดคลอด(by Ultrasound)  ………………….............................. 

High  risk  ตรวจเลือดคร้ังที่ 1 วันที่  ………………………………. 

1…………………………………………………………………. 

2…………………………….………………………………….. 

3……………………………………………………………….. 

โรงพยาบาล............................. 

ชื่อสกุล   ………………………….  อาย ุ …….. ปี 

 

VDRL 

HbSAg 

Hct 

Bl.  Group 

Rh 

………………… 

………………… 

…………………. 

………………… 

………………… 

FTA-abs 

HIV 

MCV 

DCIP 

OF 

………………

………… 

………………

……….. 

………….. 

        ตรวจ เลือด Hct... ครั้งท่ี 2  วันท่ี........................................... 
 การฉีดวัคซีน tetanus  antitoxoid ตรวจพิเศษ ตรวจพิเศษ 

 ครั้งที่  1  วันที ่ Ultrasound วันที่ .....................อายุครรภ์..................... ตรวจเบาหวาน  50 gm GCT  = 

 ครั้งที่  2  วันที ่ Hb typingสตรีตั้งครรภ์............................................................................ ตรวจเบาหวาน  100 gm OGTT = 

 ครั้งที่  3   วันที ่ Hb typing  สามี  .................................................................................. NST วันที่.ผล................................................... 
วันทีต่รวจ 

 

น้ าหนกั ความดัน

โลหิต 

ตรวจปัสสาวะSugar/ 

protein 

มดลูกสูง 

  (cm) 

มดลูกสูง 

(การคล า) 

ท่าเดก็ส่วนน า 

/การลง 

  FHS อายุครรภ์(สัปดาห์) 

ค านวณ  /การคล า 

การตรวจร่างกายทั่วไปและการ

ประเมินภาวะเสี่ยง 
การวนิิจฉัยและการรักษา วันนัด ผู้ตรวจ 

         บวม เด็กดิน้ อื่น ๆ    

               

               

               

               

               

        ถ้าตรวจครรภ์เกิน 4 ครั้ง  ให้บันทึกครั้งแรกและ3ครั้งสุดท้ายที่มาANC และน าข้อมูลการประเมินทีผ่ิดปกติ ไปใส่ในช่อง ผลการประเมินที่ผิดปกติในแบบฟอร์มหน้าถัดไป 
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แบบประเมินคัดกรองภาวะสขุภาพสตรีต้ังครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ 

ชื่อนักศกึษา...................................................................................................................................................... 

ช่ือสตรีตั้งครรภ์............................................เลขท่ีทั่วไป.........................ภาวะเสี่ยง............................................................. 
รายการประเมิน ผลการประเมิน(ระบุ  ปกติ / ผิดปกติ

อย่างไร) 

ปัญหาที่พบ  / ข้อวินิจฉัยการพยาบาล 

1. การซักประวัติ 

    1)   ประวัติส่วนตัวได้แก่  อายุ  อาชีพ   

ระดับการศึกษา 

  

    2)   ประวัติการเจ็บป่วยของครอบครัว/ อดีต ได้แก่ ความดันโลหิตสูง 

เบาหวาน และอื่นๆ 

 

 

 

    3)   ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน  

โรคหัวใจ  และอื่นๆ 

 

 

 

    4)   ประวัติการผ่าตัด/ อุบัติเหตุ  ได้แก่ ผ่าตัดในมดลูก  ผ่าตัดกระดูก

ตะโพก และอื่นๆ 

 

 

 

    5)    ประวัติการต้ังครรภ์  การแท้ง และการคลอด 

 

 

 

 

    6)   ประวัติระดู 

           LMP  =   .................(ระบุวันที่/เดือน/ปี) 

  

2..  ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

1)   ผลการตรวจเลือด(ถ้ามี) 

  

2)  ผลการตรวจปัสสาวะ  3  ครั้งสุดท้ายของการมา ฝากครรภ์ 

 (protein และ Sugar) 

  

    3)  ผลการตรวจพิเศษเช่น ultrasound    NST  เบาหวาน   ฯลฯ   

3. ผลการตรวจร่างกายท่ัวไป   

   1) น้ าหนักที่เพิ่มข้ึนตลอดอายุครรภ์เมื่อเปรียบเทียบกับใน 

    วันแรกที่มาฝากครรภ์ส่วนสูง 

  

2) น้ าหนักที่เพิ่มข้ึน 3 ครั้งสุดท้ายของการมาฝากครรภ์ครั้งสุดท้าย   

   3) อาการบวม   

   4) ความดันโลหิต 3 ครั้งสุดท้ายของการมาฝากครรภ์   

4. ผลการตรวจครรภ์คร้ังสุดท้าย( ดูคล าฟัง) ย้อนหลัง 3  ครั้งสุดท้าย 

   1)   อายุครรภ์วันมาฝากครรภ์ครั้งสุดท้าย 

-จากการค านวณ (LMP / ultrasound)………  สัปดาห์ 

-จากการตรวจ(การคล า)...............สัปดาห์ 

  

   2)   วันก าหนดคลอด (EDC)………...   

3)ความสัมพันธ์ขนาดของทารกในครรภ์กับระดับส่วนสูงของมดลูกจากการ

คล า (มดลูกสูง) 

  

   4) ท่าเด็ก /ส่วนน า/การลง/ FHS  /  เด็กด้ิน   

   5)   อาการผิดปกติที่ตรวจพบ 

         -บวม/เด็กด้ิน/ตกขาว/อื่น ๆ....................... 

  

 

5. การรักษาของแพทย์ 

 ชื่อยาที่ให้………………………….. 

 การรักษาอ่ืน ๆ 

  

6. พฤติกรรมสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหาร  การออกก าลังกาย 

อารมณ์  สุขภาพจิต  สารเสพติด 

  

หมายเหต ุ

1.น าปัญหา/ข้อวินิจฉัยการพยาบาลในชอ่งสุดท้าย ไปวางแผนการพยาบาลในแบบฟอร์ม Nursing care plan   

2. การระบุข้อวินิจฉยัการพยาบาล ควรมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ และเช่ือมโยงกับทฤษฎี 
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NURSING CARE PLAN 

ผู้รับบริการ  ชื่อ-นามสกุล  ................................................................................ อายุ ............................ปี HN ………………….… AN ……………………..…… 

หอผู้ป่วย .....................................เตียง .........โรงพยาบาล ............................................. .วันที่รับไว้ในโรงพยาบาล ............................... วันที่ได้รับไว้ดูแล....................... 

การวินิจฉัยการพยาบาล (NURSING DIAGNOSIS)……………………………………………………………………………………………………………………..… 
Assessment 

(subjective data,                                 

objective data) 

Goals Expected Outcomes Interventions Rationale Evaluation 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ชื่อนักศึกษา ............................................................................. รหัส .......................................................... ช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

หมายเหตุ :  แผนการพยาบาล และเหตุผล ให้ระบุแหล่งอ้างอิงจากต าราท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการน าผลงานวิจัยต่างๆ มาใช้ในการวางแผนการพยาบาล
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คูม่ือฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดาทารกและการผดงุครรภ ์2           ส  าหรบัอาจารย ์/ นกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์

 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   

1. Backgroun 

ช่ือผู้คลอด...............................................................นามสกุล..............................................................................อาย.ุ................ปี 

HN……….………..……A.N………………..……วันท่ีรับไว้ในโรงพยาบาล........................................................................... 

เชื้อชาติ................................สัญชาติ.................................ศาสนา........................................สถานภาพ........................................ 

ระดับการศึกษา........................................อาชีพ................................รายได้........................สิทธิการรักษา................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................................................................... 

ภูมิล าเนาเดิม................................................................................................................................................................................. 

Previous obstetrical history ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Physical and Development of the Client (Body condition) 

2.1 Pressent Illness and Therapies 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

2.2 Past Illness and Therapies 

..................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

2.3 Perception of Health Status 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

2.4  Risk Factors and Drug Allergies 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 
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2.5 Family Health History 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

1.6 Activities and Coordination 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.Physical Examination 

General appearance……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

HEENT…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mouth &Teeth: …………………………………………………………………………………………..................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4 .Prenatal Health Assessment  

4.1 Obstetric-Gynecologic History 

4.1.1Menstrual History  

Menarche………………………………………………  Interval  ……………….…………………….....………..……………………………… 

Duration  ………………………………………………..  Dysmenorrhea ………………………………………………………………………….. 

4.1.2 Sexual History 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

4.1.3 Previous Obstetric History 

 

Date/Month/Year of Labor      

Duration Pregnancy      

Type Delivery       

Place of Delivery      
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Term/Pre-term Labor      

Birth Weight      

Comment/Complication      

Condition of child now      
 

 

4.2  Present History 

Date of First Exammination ………………………………….………………………………………………...………………. 

LMP.( Last menstrual Peroid) ………………………………………………....................................................………………. 

EDC. (Expected date of delivery) …………………………………….........................................................………………....... 

Quickening ...................................................................................................………………........................................................ 

GA (Gestational Age) ................................................................................................……………….......................................... 

Signs and Symptoms ………………………………………………………………………………………….………………... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

4.3  Prenatal examination History 
 

 

    Exam         Date 
       

General Appearance        

Wt.        

B.P.        

Abdominal shape        

Fundal heigh        

G.A. (wks.)        

Position        

Presentation        

Engagement        

F.H.S.        

Urine 

   Albumin 

   Sugar 

       

Abnormalities /        
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Complication 

Treatment 

 

       

Follow up        

 

อาการผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ ..........................................................................................................................………………. 

……………….……………….……………….……………….……………….…………….……………….………….…………………………………………. 

..........................................................................…………….……………….……………….……………….…………...………………………. 

……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………............................................ 

.............................................................................................................................................................................………………. 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

Disease/Complication and Treatment 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................………………..........

....................................................................................................................................................................………………………… 

..............................................................................................................................................................................………………..........

....................................................................................................................................................................……………………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

 

5. Labolatory Examination 
 

Lab Date 

   

Hct    

VDRL    

HIV    

HBsAg    
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Bl.gr/Rh.    

MCV    

MCH    

DCIP    

Hb Typing    

Urine  Albumin/Sugar    

Othere ………………….    
 

สรุปผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

..............................................................................................................................................................................……………… 

Previous Vaccinatiom 

Rubella    No     Yes 

Hepatitis   No     Yes 

Tatanus   No     Yes 

 Date of Last Dose …………………………………………………………………….……………................... 

 Tatanus Toxoid 

  Tetanus Toxoid 1st……………………….……………………..  2nd ……………………………………… 
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บันทึกการรับใหม่ผู้คลอด 

รายที่ ................. วันท่ี ............................................................................................. เวลา .................................. 
 

1. History 
 

อาการส าคญัที่น ามา ...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

อาการแรกรับ ................................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

2. Physical  Examination 
 

General Apearance 

………………………………………………………………………………………………………………….......................……………….......................... 

………………………………………………………………………………………………………………….....………………........................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………….......................…………….......................... 

Height …………………………………………………………  Weight ……………………………..……………………….......................………….. 

T. …………..………..  P. ………………………….  R. ……………………….  BP. ………………………………….…………………....................... 

Anemia ………………………………………………………... Teeth ………………………………………………………….......................….…….. 

Breasts …………………………………………………..…….. Nipples …………………………………………….............................……............. 

Fundal Height ………………….……………………………… Presentation ………………….......................………………………………… 

Position ……………………..………………………….………. FHS ……………………………….……..………………… 

Other  ………………………………………………………………………………………........................………………….. 
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Labolatory Examination 

 

Lab Date 

   

Hct    

VDRL    

HIV    

HBsAg    

Bl.gr/Rh.    

MCV    

MCH    

DCIP    

Hb Typing    

Urine  Albumin/Sugar    

Othere …………………. 

………………………… 

   

 

3. การตรวจครรภ์ 
 

    รูปหน้าท้อง .............................................................................................................................................................................. 

    ระดับมดลูก ............................................................................ ……….. .................................................................................. 

    ส่วนน า  ....................................................................... การเคลื่อนต่ าของส่วนน า ................................................................... 

    ท่าทารกในครรภ์ .......................................................... เสยีงหัวใจทารกในครรภ์ ................................................................... 

    อายุครรภ์ .......................................................................คะเนน้ าหนักของทารก ..................................................................... 

4. การตรวจทางช่องคลอด/ทวารหนักและการประเมินความเจ็บปวด 
 

การตรวจทางช่องคลอด/ทวารหนกั 

    ปากมดลูกเปิด ........................................................................ ความบาง ................................................................................. 

    ส่วนน า ................................................................................... ระดับส่วนน า ........................................................................... 

    ลักษณะถุงน้ า ........................................................................  

การประเมินความเจ็บปวด 

    ลักษณะการเจ็บครรภ์ .............................................................................................................................................................. 

    เริ่มเจ็บครรภ์จริง วันท่ี ................................................................................... เวลา .................................................................. 

การหดรัดตัวของมดลูก Interval …………………….………… Duration ……………………….……… Intensity ……………………...…
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 คู่มือฝึกปฏิบติัการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์2        ส  าหรบัอาจารย ์/ นกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์

5.สรุปการรับผู้คลอดใหม่ 
 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 
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คู่มือฝึกปฏิบติัการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 และ 2 

 NURSING CARE PLAN (ระยะรับใหม่ผู้คลอด) 

ผู้รับบริการ  ชื่อ-นามสกุล  ................................................................................ อายุ .................................ปี HN ……………………….… AN …………..……………… 

หอผู้ป่วย ....................................เตียง ................โรงพยาบาล ....................................... .วนัที่รับไว้ในโรงพยาบาล ................................... วันที่ได้รับไว้ดูแล.................... .... 

การวินิจฉัยการพยาบาล (NURSING DIAGNOSIS)………………………………………………………………………………………………………………………… 

Assessment 

(subjective data,                                 

objective data) 

Goals Expected 

Outcomes 

Interventions Rationale Evaluation 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ชื่อนักศึกษา ............................................................................. รหัส .......................................................... ชั้นปีที่  3  ปกีารศึกษาท่ี 2/2564
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คูม่ือฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดาทารกและการผดงุครรภ ์2           ส  าหรบัอาจารย ์/ นกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์

 

บันทึกความก้าวหน้าของการคลอดในระยะที่ 1ของการคลอด 

       ถุงน้ าทูนหัว เจาะ   แตกเอง   วันท่ี ............................................เวลา................................ 
 

  สรุปการด าเนินการคลอดในระยะที่ 1 

 

date time Drug &Treatment Uterine contraction FHR student 
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คูม่ือฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดาทารกและการผดงุครรภ ์2           ส  าหรบัอาจารย ์/ นกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์

 

สรุป.ความก้าวหน้าของการคลอด 

           

PARTOGRAPH 
        

ช่ือ....................สกลุ................. 

                           อายุ..........ปี HN........................ 

 Admit  วันท่ี....................................เวลา......................น. 

                      G…….…….P……………A………….LMP……………….. EDC………………..GA…………..wks   by  Date       by  US   

 HBsAg……………  Hct……………%   VDRL…………….  Anti HIV……………  OF………….  DCIP…………  Blood gr………… 

  Antepartum risk...................................................................................................................................................... .............  

      FHS(/min)                                                                    

Efface(%)                                                                   

Station                                                                   
 

 
 

 
 

Latent Phase 
   

Active Phase 

                     
 

 
                                                                  

 
 

                                                                  

 
 

                                                                  

 
 

                                                                  

 
 

                                                                  

 
 

                                                                  

 
 

                                                                  

 
 

                                                                  

HOURS  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

TIME                                                                     
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คู่มือฝึกปฏิบติัการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 และ 2 

 

 

 

วันที่ / เวลา IV Fluid T P R BP FHS I D S 

 

วันที่ / เวลา IV Fluid T P R BP FHS I D S 

                    

 

                    

                    

 

                    

                    

 

                    

                    

 

                    

                    

 

                    

                    

 

                    

                    

 

                    

                    

 

                    

                    

 

                    

                    

 

                    

                    

 

                    

                    

 

                    

                    

 

                    

                    

 

                    

                                   Drug Remark  

DOSE Time ภาวะแทรกซ้อน กอ่นคลอด  รอคลอด  ขณะคลอด และ หลังคลอด 

      

      

    

       

      

      

      

26 



 

 

คูม่ือฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดาทารกและการผดงุครรภ ์2           ส  าหรบัอาจารย ์/ นกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์

 

บันทึกการคลอด 
 

 

ช่ือผู้คลอด ...................................................................... อายุ ................... ช่ือสามี ................................................................ 

ที่อยู่ ............................................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

วันท่ีรับไว้ในความดูแล ................................................................................................................................................................ 

การคลอด 
 

ครรภ์ที่ .......................................................................................................................................................................................... 

เจ็บครรภ์จริง  วันท่ี ............................................................................................ เวลา ................................................................. 

เริ่มมมีูกเลือด  วันท่ี ............................................................................................ เวลา ................................................................. 

ท่า ....................... หลังอยู่ด้าน ........................................... ลักษณะผิดปกติ ............................................................................... 

ย้ายเข้าห้องคลอด เวลา ........................................................ คลอดเวลา ...................................................................................... 

ถุงน้ าทูนหัวแตกเวลา .................................... ปากมดลูกเปดิหมดเวลา ................................. เริม่เบ่งเวลา .................................. 

ทารกเกิดเวลา ................................................ วันท่ี ......................................................................เพศ ........................................ 

สายสะดือพันคอ .......................................................... รอบ  

การฉีกขาดและการซ่อมแซมฝีเย็บ 

 ขาดเอง   ระดับการฉีกขาด ............................................................................................................................................... 

 ตัดฝีเย็บ แบบ ............................................................ระดับการฉดีขาด ............................................................................ 

           ผู้ตัดฝีเย็บ ........................................................ ระดับการฉดีขาด ................................แผลยาว .................................. 

           ผู้เย็บแผล...........................................................เย็บใน ......................................... เย็บนอก ...................................... 

การคลอดรก 

       คลอดเอง     ล้วงรก     ผู้ล้วงรก ........................................อื่นๆ ....................................................................... 

รกและเยื่อหุ้มทารกคลอดเวลา ........................................... ชนิดของรกลอกตัว .......................................................................... 

ระดับยอดมดลูกภายหลังรกคลอด ...................................... คะเนการเสยีเลิอด ........................................................................... 

 ระยะเวลาของการคลอด 

ระยะที่ 1 ใช้เวลานาน ................................................................................................................................................................... 

ระยะที่ 2 ใช้เวลานาน ................................................................................................................................................................... 

ระยะที่ 3 ใช้เวลานาน ................................................................................................................................................................... 

การตรวจรก 

รก      ครบ   ไม่ครบ    

เยื่อหุ้มเด็ก  ครบ  เยื่อหุ้มเด็กไม่ครบ 

     เนื้อตาย  ม ี  ไม่มเีนื้อตาย  

     รกกว้าง ........................................... น้ าหนักรก ............................................. สายสะดือยาว ................................................. 
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คู่มือฝึกปฏิบติัการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 และ 2 

     ชนิดการเกาะของสายสะดือ .................................................................................................................................................... 

     ความผิดปกติของรก ................................................................................................................................................................ 

การตรวจทารก 
 

     ทารก  มีชีวิต  ไม่มีชีวิต 

     แอสฟิกเซีย ไม่มี       ม ีระดับ .................................................................. 

     ทารกเพศ ................. ตัวยาว ..................... น้ าหนัก ......................... รอบศีรษะ ......................... รอบอก .......................... 

การให้ APGAR SCORS 

อัตราการเต้นหัวใจต่อ 1 นาที (Heart rate ) ………………………………………………………………….……………….. 

 การหายใจ (Respiratory Effort) …………………………………………………………………………………………….... 

 ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ (Muscle Tone) …………………………………………………………………...……………….. 

 ปฏิกริยาตอบสนอง (Reflex Irritabity /Response to Catheter in Nostrill) ………………..……………………………….… 

 สีผิว (Color) ………..………………………………………………………………………………………………………... 

สรุป Apgar Score ……………………………………………………………………………………………..…………….. 

 ผลการตรวจร่างกายทารกแรกเกิด 

  ลักษณะทั่วไปของทารก (Congenital anormaly)....................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

ความผิดปกติแต่ก าเนิด (Congenital anomaly)  

..........................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

การบาดเจ็บจากการคลอด (Birth injuries)  

......................................................................................................……………..... ..................................…………….. ...........................

.......…………….................................................................................................................................................................................... 

การใช้ยา 

ยาที่มารดาได้รับในระยะคลอด ................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

  สรุปการด าเนินการคลอดในระยะที่ 2 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 



 

คู่มือฝึกปฏิบติัการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 และ 2 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

  สรุปการด าเนินการคลอดในระยะที่ 3 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

  สรุปการด าเนินการคลอดในระยะที่ 4  

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

ผู้ท าคลอด ................................................................................. ผู้รับทารก ................................................................................. 

อาจารย์ หรือ พยาบาลผู้ควบคุม .................................................................................................................................................... 

วันท่ี ................................................................................................... เวลา ................................................................................
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คู่มือฝึกปฏิบติัการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 และ 2 

NURSING CARE PLAN(ระยะที ่1 ของการคลอด) 

ผู้รับบริการ  ชื่อ-นามสกุล  ................................................................................ อายุ .................................ปี HN …………..….……….… AN ………………………… 

หอผู้ป่วย .............................เตียง ................โรงพยาบาล ...... .................................... .วันที่รับไว้ในโรงพยาบาล .................................. วันที่ได้รับไว้ดูแล....................... ..... 

การวินิจฉัยการพยาบาล (NURSING DIAGNOSIS)………………………………………………………………………………………………………………..………… 
Assessment 

(subjective data,objective data) 

Goals Expected Outcomes Interventions Rationale Evaluation 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ชื่อนักศึกษา ....................................................................................... รหัส .......................................................... ชั้นปีที่  3  ปีการศึกษาที่ 2/2564 
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NURSING CARE PLAN(ระยะที ่2-3 ของการคลอด) 

ผู้รับบริการ  ชื่อ-นามสกุล  ................................................................................ อายุ .................................ปี HN …………..….……….… AN ……………………… 

หอผู้ป่วย .............................เตียง ................โรงพยาบาล ...... ................................... .วันที่รับไว้ในโรงพยาบาล ............................... วันที่ได้รับไว้ดูแล............................ 

การวินิจฉัยการพยาบาล (NURSING DIAGNOSIS)……………………………………………………………………………………………………………..………… 

 
Assessment 

(subjective data, objective data) 

Goals Expected Outcomes Interventions Rationale Evaluation 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ชื่อนักศึกษา ............................................................................. รหัส ............................. ............................. ชั้นปีที่ ชั้นปทีี่  3  ปีการศึกษาที่ 2/2564 
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คูมื่อฝึกปฏิบติัการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 และ 2ส าหรบัอาจารย ์/ นกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์

NURSING CARE PLAN(ระยะที ่4 ของการคลอด) 

ผู้รับบริการ  ชื่อ-นามสกุล  ................................................................................ อายุ ...............................ปี HN ……………………….… AN …………………………… 

หอผู้ป่วย .............................เตียง ................โรงพยาบาล ............................................... .วันที่รับไว้ในโรงพยาบาล ................................... วันที่ได้รับไว้ดูแล. ....................... 

การวินิจฉัยการพยาบาล (NURSING DIAGNOSIS)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Assessment 

(subjective data, objective data) 

Goals Expected Outcomes Interventions Rationale Evaluation 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ชื่อนักศึกษา ............................................................................. รหัส ............................... ........................... ชั้นปีที่  3  ปกีารศึกษาท่ี 2/2564 
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คูม่ือฝึกปฏิบตัิการพยาบาลมารดาทารกและการผดงุครรภ ์2           ส  าหรบัอาจารย ์/ นกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์

 

NURSING CARE PLAN(การติดตามเยี่ยมมารดาและทารกหลังคลอด) 

ผู้รับบริการ  ชื่อ-นามสกุล  ................................................................................ อายุ ...............................ปี HN ……………………...… AN …………..……………… 

หอผู้ป่วย .............................เตียง ................โรงพยาบาล ............... .......................... .วันที่รับไว้ในโรงพยาบาล ................................. วันที่ได้รับไว้ดูแล.................................. 

การวินิจฉัยการพยาบาล (NURSING DIAGNOSIS)……………………………………………………………………………………………………………….…….……… 
Assessment 

(subjective data, objective data) 

Goals Expected 

Outcomes 

Interventions Rationale Evaluation 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

รับรองการเยี่ยมหลังคลอด   ลงชื่อ ................................................................................ (พยาบาลประจ าการ)   
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คูมื่อฝึกปฏิบติัการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 และ 2ส าหรบัอาจารย ์/ นกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

แบบฟอร์มการพยาบาลตึกหลังคลอด( PP Nursing Care Form )  

โรงพยาบาล............................................................... 

 

ชื่อนักศึกษา.......................................นามสกุล...................................รหสัประจ าตัว............................. 

1. Background  

Patient’s name ………………………………………………………………… 

Age   ……………… G. ….. P……/…….A……..L……….. 

LMP ……………………EDC ……………………………….GA………………………………… 

Marital Status  …………………………………………………………………………………….. 

Educational Level ……………………………Occupation ……………………………………. 

Income ………………………..Habit …………………………………………………………… 

Life Style   ………………………………………………………………………………………... 

Personality …………………………………………………………………………………………. 

Past history …………………………………………………………………………………………. 

Previous obstetrical history 

Gravidarum 

ครรภ์ที ่

Para จ านวน

ครั้งการคลอด/

Abortion  

GA อายุครรภ์ Delivery วิธี

คลอด/สถานที่ 

น้ าหนักทารก

แรกคลอด 

Living ทารกใน

ปัจจุบัน 

      

      

      

      

      

      

Physical Assessment   

2. Body condition: 

General appearance: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คูมื่อฝึกปฏิบติัการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 และ 2ส าหรบัอาจารย ์/ นกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์

HEENT……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mouth &Teeth:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Body Movement:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Body temperature and Body pressure: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................ .......................................................

............................................................................................................................ .......................................................

.................................................................... ...............................................................................................................

4. Breast & lactation:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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คูมื่อฝึกปฏิบติัการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์1 และ 2ส าหรบัอาจารย ์/ นกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………................................................................................................. 

5. Belly & Fundus : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Bladder: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………....................................................................................................

............................................................................................................................ .....................................................

............................................................................................................................ ..................................................... 

7. Bleeding & Lochia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Bottom: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

9. Bowel movement: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Baby: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Bonding & attachment: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................................................................................

............................................................................................................................................... .................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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13.Believe: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Laboratory: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Exercise and physical activity: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nutrition: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Interpersonal relation or interpersonal support:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stress management: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Anatomy & Physiology change: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Problem/Suggestion: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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NURSING CARE PLAN  

ผู้รับบริการ  ช่ือ-นามสกุล  ................................................................................ อายุ ...............................ปี HN ……………………….… AN …………………………… 

หอผู้ป่วย .............................เตียง ................โรงพยาบาล ............................................... .วันท่ีรับไว้ในโรงพยาบาล ................................... วันท่ีได้รับไวดู้แล........................ 

การวินิจฉัยการพยาบาล (NURSING DIAGNOSIS)…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Assessment 

(subjective data, objective data) 

Goals Expected Outcomes Interventions Rationale Evaluation 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ชื่อนักศึกษา ............................................................ รหัส .......................................................... ช้ันปีท่ี 3 ปีการศึกษาที่ 2/2564
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แผนการสอนสุขศึกษา 

เรื่อง.............................................................................................................................. 

โรงพยาบาล ....................................................................... จ านวน.....................คน 

ระยะเวลา..................................นาที วันที่ .......................................................... เวลา ....................................... 

ผู้สอน   1. ..................................................................................... ............................................ 

   2. ................................................................ .................................................................. 

   3. .................................................................................... .............................................. 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................ ................................................................... 

............................................................................................................ ................................................................... 

............................................................................................................ ................................................................... 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังสิ้นสุดการสอน ผู้รับบริการสามารถ 

1. .................................................................................................. ........................................................ 

2. .................................................................................................. ........................................................ 

3. .................................................................................................. ........................................................ 

สาระส าคัญ/แนวคิด

................................................................. .............................................................................................................. 

............................................................................................................ ................................................................... 

............................................................................................................ ................................................................... 

............................................................................................................ ................................................................... 

................................................................ ............................................................................................................... 

สื่อการสอน/อุปกรณ์ 

1. ...................................................................................  

2. ...................................................................................  

3. ................................................................................... 

การประเมินผล 

1. ..................................................................................  

2. ..................................................................................  
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แผนการสอน เรื่อง ..........................................................................................................................

วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อการสอน การประเมินผล 
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SSRU, College of Nursing and Health 

UNDERGRADUATE CLINICAL EVALUATION TOOL 

Student : Faculty: 

Course: Semester: Year:       Clinical Site: 

 

Introduction:This clinical evaluation tool consists of 10 essential competencies with specific performance criteria. The 10 competencies were drawn from: terminal 

outcome objectives for the BNS program at SSRU, College of Nursing and Health. The performance criteria for each competency include cognitive, affective, and 

psychomotor domains of learning and provide a complete evaluation of an individual student’s clinical performance. The use of this clinical evaluation tool makes it 

possible to see the student’s development over time as he/she progresses through the specific course, as well as through the nursing curriculum.It also provides 

standard measures for student, course, and program evaluation. 

This clinical evaluation tool is to be used in each clinical course. A formal evaluation is completed and shared with the stu dent at the conclusion of the 

rotation. In some courses, faculty will also use this tool fo r mid-rotation evaluation. The tool can also be used at other times during the rotation and can 

serve as the basis for a learning contract. 

Instructions :Faculty will rate students on each of 10 competencies using the designated rating scale, considering the quality of the performance (Almost Never 

Exhibits to Almost Always Exhibits) and the amount of guidance required (Almost Always Requires to Almost Never Requires). Referring to the scale below, as 

students improve in accuracy, safety, and efficiency, it is expected that they will require less guidance. To determine the rating for each competency, faculty will 

consider student performance on the specific performance criteria and will arrive at a rating for each competency using the 0-4 scale. Faculty should also include 

comments related to each competency. At the end of this clinical evaluation tool, faculty should write summary comments and document recommendations for 

further development/improvement. The faculty who wrote the evaluation will review it with the student and document the date of the meeting. Students may be 

asked to complete a self-evaluation at midterm and final. Clinical faculty should discuss the tool with students at the beginning of each clinical rotation and describe 

how and when it will be used. 

NOTE:In these competencies, client is defined as the recipient of professional nursing services and may be an individual, family, or group. 
 

References Used for Tool Development 
American Association of Colleges of Nursing. (2008). The essentials of baccalaureate education for professional nursing practice. Washington, DC: Author. 

Cronenwett, L., Sherwood, G., Barnsteiner, J., Disch, J., Johnson,J.,Mitchell, P., Sullivan, D., & Warren, J. (2007). Quality and safety education for nurses, Nursing Outlook, 55, 122-131. 

Holaday, S., & Buckley, K. (2008). A standardized clinical evaluation tool-kit: Improving nursing education and practice. In M. H. Oermann & K. T. Heinrich (Eds.), Annual Review of Nursing  Education, Vol. 6. New York: Springer Publishing. 

 

Note:  Note:  ALL text boxes in this document will expand as 
needed when comments are added.   
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The Rating Scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Self-Directed/Far exceeds (4) 

Almost Never Requires(<10% of the time) Almost Always Exhibits(>90% of the time) 

 direction 

 guidance 

 monitoring 

 support 

 a focus on the client or system 

 accuracy, safety, and skillfulness 

 assertiveness and initiative 

 efficiency and organization 

 an eagerness to learn 

Supervised/Highly skilled (3) 

Occasionally Requires(25% of the time) Very Often Exhibits (75% of the time) 

 direction 

 guidance 

 monitoring 

 support 

 a focus on the client or system 

 accuracy, safety, and skillfulness 

 assertiveness and initiative 

 efficiency and organization 

 an eagerness to learn 

Assisted/Safe (2) 

Often Requires(50% of the time) Often Exhibits(50% of the time) 

 direction 

 guidance 

 monitoring 

 support 

 a focus on the client or system 

 accuracy, safety, and skillfulness 

 assertiveness and initiative 

 efficiency and organization 

 an eagerness to learn 

Novice/Unsafe (1) 

Very Often Requires(75% of the time) Occasionally Exhibits(25% of the time) 

 direction 

 guidance 

 monitoring 

 support 

 a focus on the client or system 

 accuracy, safety, and skillfulness 

 assertiveness and initiative 

 efficiency and organization 

 an eagerness to learn 

Dependent/Serious threat (0) 

Almost Always Requires(>90% of the time) Almost Never Exhibits(<10% of the time) 

 direction 

 guidance 

 monitoring 

 support 

 a focus on the client or system 

 accuracy, safety, and skillfulness 

 assertiveness and initiative 

 efficiency and organization 

 an eagerness to learn 
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Competencies, Performance Criteria, and Comments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ExpectedLevels of Performance: For the Final Evaluation students must achieve the minimal expected level of performance for each competency in order to 

be determine to receive the grade of any course 
 

Level Minimum Expected Performance Minimum Score 

0 Novice 0 

I Novice — Assisted 1.5 

II Assisted 2.0 

III Assisted — Supervised 2.5 

IV Supervised — Self-directed 3.0 

1. Demonstrates professional behaviors  

Performance Criteria: Professional behaviors 
  a. Follows university, school, and agency policies 

  b. Practices within the legal and ethical frameworks of nursing 

  c. Assumes accountability for own actions and practices  

  d. Treats all individuals with dignity/respect  

  e. Demonstrates cultural sensitivity  

  f.  Protects client  rights (privacy, autonomy, confidentiality) 

  g. Demonstrates initiative in seeking learning opportunities and resources 

  h. Analyzes personal strengths and limitations in providing care  

i.  Incorporates constructive feedback for performance improvement 

  j.  Maintains professional appearance, attitude 

  k. Arrives on time for clinical practice 

  l.  Notifies faculty in a timely manner if he/she will be absent or late 

  m. Prepares for clinical practice 

  n.  Identifies situations in which assistance is needed or appropriately seeks     

       assistance 

  o. Report all pertinence information to the instructor/preceptor 

  p. Demonstrate honesty and integrity at all times   

                    Faculty Comments MIDTERM       Student Comments 

Rating: 

 

Rating: 

 

                                 Faculty Comments                                            FINAL                                            Student Comments 

Rating: 

 

Rating: 
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2. Assessment: Collects and Analyzes comprehensive client data 

  a. Determines relevant information needed 

  b. Identifies appropriate sources  for data  collection 

  c. Uses correct  techniques  for  assessment 

  d. Interprets laboratory/ diagnostic test results 

  e. Incorporate data from client and health care team members 

  f.  Analysis and clusters data to identify  nursing diagnosis           

  g. Collecting data based on holistic care 

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 

Rating: 

 

Rating: 

                                 Faculty Comments                                            FINAL                                             Student Comments 

Rating: 

 

Rating: 

 

 

3. Nursing Diagnosis 
  a. Identifies nursing diagnosis related to human response to health problems  

  b. Formulates & prioritizes each  nursing diagnosis in order of importance 

c. Includes physiological, psycho-social, spiritual, and educational diagnoses   

      when possible 

 

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 

Rating: 

 

Rating: 

 

                                 Faculty Comments                                            FINAL                                             Student Comments 

Rating: 

 

Rating: 

 

 

4. Plans appropriate client care 
  a. Develops a nursing care plan based on analysis of assessment data and  nursing   diagnosis of each client 

  b. Establishes realistic goals/expected outcomes 

  c. Identifies nursing interventions  of each nursing diagnosis  

  d. Identifies scientific rationale for each nursing interventions 

e. Establishes realistic  evaluation criteria  related  to  expected outcomes  and  goal 

 f. Determines priorities of care accurately  

g. Communicates priorities and rationale for decisions to instructor 

h. Identifies appropriate resources to inform care planning.  
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                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 

Rating: 

 

Rating: 

                                 Faculty Comments                                            FINAL                                             Student Comments 

Rating: 

 

Rating: 

 

 

5. Provides safe client-centered care : Implementations of  nursing Care  
Safe Behavior Criteria: The student is required to practice professional nursing safely in specific client-centered situations with clinical supervision. Safe behavior is defined as 

behavior which does not place the client or self and other professional staff at risk of physical and/or psychosocial harm. The student is subject to receiving a Failure in the 

course and to being dismissed from the program if safe behavior is not consistently demonstrated 
  a. Considers client needs and preferences in providing care 

  b. Utilizes planned nursing interventions & critical thinking to accomplish client    

      goals 

  c. Performs nursing skills and therapeutic procedures safely and competently 

  d. Follows universal/standard  precautions technique and  principles  of           infection 

control 

  e. Follows procedures for medication administration  

  f. Recognizes own limitations related to nursing skills or technologies and  

     takes appropriate steps for improvement           

g.Takes appropriate steps to improve nursing skills and use of technologies 

h.Prioritizes& performs all interventions in a timely & efficient manner 

i. Creates a safe environment for client care 

  j. Demonstrates flexibility in adapting to changing client care situations 

k.Reports abnormal data and changes in client condition to instructor or 

appropriate health team members 

  l. Honors and promotes the rights of clients and others by acting on their  

     behalf and in their best interest 

 

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 

Rating: 

 

Rating: 

 

                                 Faculty Comments                                                FINAL                                         Student Comments 

Rating: 

 

Rating: 

 

 

6. Engages in systematic and ongoing evaluation of the plan of care  
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  a. Evaluates nursing interventions based on goals/ expected  outcomes  

  b. Analyzes client data for accuracy and completeness 

 

 c. Revises plan of care based on evaluation and consultation 

 d. Involves client, significant  others, and health team members in evaluation  

      process as relevant 

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 

Rating: 

 

Rating: 

 

                                 Faculty Comments                                                FINAL                                         Student Comments 

Rating: 

 

 

Rating: 

 

 

7. Applies knowledge relevant to client care 
  a. Demonstrates initiative to obtain  needed  knowledge 

  b. Evaluates sources of data for appropriateness, usefulness, and accuracy 

  c. Integrates theory from nursing, natural and social sciences to enhance client care 

  d. Relates pathophysiology and epidemiology of disease(s) to clients’   

      assessment  findings, medications, laboratory and diagnostic  test  results,     

      medical and nursing interventions 

e. Integrates concepts of health promotion and disease prevention  

    into client care 

f. Identifies issues/problems in nursing practice that need to be improved 

g. Evaluates nursing practices based on current research evidence 

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 

Rating: 

 

Rating: 

 

                                 Faculty Comments                                                FINAL                                         Student Comments 

Rating: 

 

 

Rating: 

 

 

 

 



 

 

คูมื่อฝึกปฏิบติัการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ ์2 ส าหรบัอาจารย ์/ นกัศกึษาพยาบาลศาสตร ์

 

 

9. Uses teaching-learning process when providing individualized client/family/group education 

  a. Assesses learning needs of clients, families, and groups 

  b. Assesses readiness for and barriers to learning 

  c. Considers appropriate client characteristics in teaching (e.g.,  

      culture, age, developmental level, and educational level) 

  d. Develops an appropriate teaching plan for learner needs 

e. Specifies  reasonable and appropriate outcome measures    

 f. Utilizes appropriate principles of teaching/learning when implementing a     

    teaching plan 

g. Evaluates learner outcomes, provides feedback, and revises teaching 

plan  

    as needed 

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 

Rating: 

 

Rating: 

 

                                 Faculty Comments                                                FINAL                                         Student Comments 

Rating: 

 

 

Rating: 

 

8. Communicates effectively 
  a. Demonstrate  a  therapeutic  relationship with clients 

  b. Produces clear, relevant, organized, and thorough writing 

  c. Exhibits timely, legally accurate, and appropriate documentation 

  d. Communicates therapeutically with clients utilizing verbal and nonverbal skills 

  e. Listens attentively and respectfully to others 

  f. Is actively involved in team building, fostering collegiality, and 

encouraging cooperation 

  g. Contributes insight and helpful information to the health care 

team/group conferences 

  h. Utilize correct abbreviations and medication terminology 

                                Faculty Comments                                             MIDTERM                                      Student Comments 
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10. Exhibits caring to facilitate physical, mental, and spiritual health     
  a. Demonstrates sensitivity to cultural, moral, spiritual, and ethical beliefs of   

      clients, families, peers, health care team members, and others 

  b. Recognizes barriers to care such as socioeconomic  factors, environmental  

      factors, and support  systems 

 

 c. Protects the client’s safety and privacy, and preserves  human dignity while  

      providing care 

 d. Encourages family and/or significant others’ participation in care as  

      appropriate  

  e. Assists clients with coping and adaptation strategies 
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